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Mátay Mónika
A kicsi gyönyörű, a nagy izgalmas: paradigmaváltások a történetírásban

A történészek történeteket mondanak el, a 20. század elejéig többé-kevésbe hasonló elképzelések mentén építették fel a narratívájukat: megpróbálták rekonstruálni a múlt egy lehetséges vetületét, az eseménytörténetet. Kevés kivételtől eltekintve a modern professzionális történetírást megalapító Leopold von Ranke nyomán a híres és fontos emberek kiemelkedő tetteit, a politikatörténet mellbevágó, sorsfordító eseményeit örökítették meg. Valamikor a rövidnek becézett 20. század elején azonban kiderült, hogy a Mi történt? kérdés mellett számos más kérdést is a múltnak szegezhet a kutakodó kíváncsiság. Néhány évtized alatt a történetírás radikálisan átalakult, a nagy szintézisek helyébe új módszerek és új tematika lépett.
Az 1970-es évektől a múltszemlélet jelentősen átalakult, a nagy paradigmák, marxizmus, strukturalizmus, és a kvantitatív módszerek nem bizonyultak kielégítőeknek számos kérdés megválaszolására. A történészek nyitottak az antropológia, nyelvészet, irodalomelmélet, filozófia, ikonográfia, szociológia felé – és folytathatnánk a sort –, hogy a múltra vonatkozó új kérdésfeltevéseiket megválaszolhassák. Érdekessé vált a hétköznapi élet, tengerentúli világ, nyelvhasználat, térhasználat, olvasás, és számtalan más terület, amelyek addig nem kaptak figyelmet. Ezek közé tartozik a kezdetben főleg olasz történészek által művelt mikrotörténelem, a gesztus, hogy a történész kölcsönvette a biológus eszközét, a mikroszkópot, azzal a következménnyel járt, hogy a hétköznapi történeti hősök kiszabadultak az őket körülvevő politikai, gazdasági és társadalmi struktúrákból. A mikrotörténelemről lásd: Iggers, Georg G., From Macro- to Microhistory: The History of Everyday Life. In Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge. Hanover, New England and London: Wesleyan University Press, 1997. 101–117; Revel, Jacques, Micro-analyse et construction du social. In Jeux d’échelle: La micro-analyse a l’experience. Paris: Gallimard et Le Seuil EHESS, 1996. 15–36; Levi, Giovanni, On Microhistory. In Burke, Peter (Ed.), New Perspectives On Historical Writing. Philadelphia: Polity Press, 1992. 93–114; Muir, Edward – Ruggiero, Guido, Microhistory and the Lost People of Europe. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1991; Clark, Elizabeth, A., History, Theory, Text. Historians and the Linguistic Turn. Cambridge, Mass and London: Harvard University Press, 2004. 75–79. Szijártó István -  A mikroszkopikus szemlélet szembeszállt a korábbi felfogással, amely a kisembert a történelem szempontjából lényegtelennek és érdektelennek bélyegezte, ráadásul passzív szereplőnek tartotta: a gazdasági és társadalmi viszonyok kiszolgáltatott áldozatának, nem pedig életviszonyai aktív alakítójának tekintette. 
Itáliában, Franciaországban és az Egyesült Államokban kiábrándult történészek egy csoportja az egyént állította a kutatás középpontjába. A mikrotörténeti elemzés a személynévből indul ki, a levéltári kutatás célja, hogy a történész minden fellelhető adatot összegyűjtsön a vizsgált alakról. Úgy is mondhatjuk, léptékváltást végez, mikroszkopikus szintre helyezi át a kutatómunkát, mert meggyőződése, hogy így olyan tudás birtokába jut, amely a makroszintű elemzéssel sosem szerezhető meg. Ahogy a mikroszkóp lencséje alá tett tárgyak is más szerkezetet mutatnak, mint szabad szemmel nézve, az egyénre fókuszáló történész a társadalmi tapasztalat új módozataival szembesül. A korábban láthatatlan részletek felnagyítása olyan társadalmi jelenségekre hívja fel a figyelmet, amelyeket a hagyományos megközelítés nem is észlel. 
A mikrotörténész számára a kicsi és egyedi az érdekes, lehet az lázadás, gyilkosság, boszorkányvád, válóper, vagy egy személy, aki nem híres és hatalmas, inkább csak valamely kivételes cselekedete által került a kutató látókörébe. Ha a vizsgálat egy konkrét személyre irányul, a születés és a halál által behatárolt életút aprólékos nyomon követése, a személyes portré elkészítése, a belső motivációk, vívódások, dilemmák mérlegelése, választások értelmezése ugyanúgy a történész munkájához tartozik, mint az adatvadászat. A biográfia tényeinek pozitivista egybeterelése mellett a személyt kapcsolatain, szellemi, vallási beállítódásán, társadalmi beágyazottságán keresztül is jellemezni kell, azaz kulturális, társadalmi kontextusba kell állítani. „A mikrotörténelem mint sajátos műfaj csak akkor bontakozhat ki, ha a történészek, amellett, hogy megváltoztatják megfigyelésük léptékét, fellázadnak a szemlélet ellen, mely szerint a mikrokozmosz nemigen fogható fel másképp, mint a makroszint passzív tükröződése”. Bell, David A., Total history and microhistory. In Lloyd, Kramer – Maza, Sarah (eds.) A Companion to Western Historical Thought. Malden, Mass., Oxford: Oxford University Press, 2002. 262–276 [266].      
Az elmúlt évtizedek tapasztalata azt mutatja, szép számmal születtek olyan mikrotörténeti munkák, amelyek messze túllépnek a makrovilág puszta leképezésén. Carlo Ginzburg és Natalie Zemon Davis mindennél ékesebben bizonyították a koraújkori Európában élt emberek önmegvalósítási képességeit, cselekvési szabadságát és döntéshozó stratégiájának létezését. Ginzburg, Carlo, A sajt és a kukacok. Egy XVI. századi molnár világképe. Budapest: Európa, 1991; Davis, Natalie Zemon, Martin Guerre visszatérése. Budapest: Osiris, 1999. Az inkvizícióval dacoló friuli molnár, Menocchio, a hivatalos Bibliamagyarázattól eltérő vallási tanokat, keletkezéstörténetet hirdetett. Nézetei mellett akkor is kitartott, amikor világossá vált, hogy az életét kockáztatja. Fontos volt számára, hogy tanait a műveletlen falubeliek után teológiában jártas hozzáértőkkel vitassa meg. Tucatnyi könyvet olvasott, köztük a Koránt és a Dekameront, de ezeket jól ismerte. Afféle agresszív és kritikus olvasó volt, aki átformálta, kivesézte, újraértelmezte a szövegeket. A modern lázadó, öntudatos értelmiségi megtestesítője, aki viselkedésével ugyancsak megingatja a 16. századi paraszti életről való, sztereotípiás elképzeléseinket.
Natalie Zemon Davis mesterien megformálta Martin Guerre és vetélytársa, az imposztor Arnaud du Tihl alias Pansette személyiségét, aki úgy próbált szerencséjének kovácsa lenni, hogy belebújt egy másik ember bőrébe és másnak adta ki magát, mint aki valójában volt. Ezeket a műveket olvasva világossá válik, hogy szó sincs a körülmények szorításában vergődő parasztokról, sokkal inkább kísérletező, terveket szövő és megvalósító, olykor ezekbe belebukó emberekről, akik kreatívan alakították az életútjukat. Davis bemutatja mindhárom főhős szempontjából a történetet, akik között szerepel Martin, a családját és faluját elhagyó fiatal férfi, Bertrande, a hátrahagyott feleség, aki évekkel később egy vadidegent fogadott az ágyába és az életébe. Pontosan tisztában volt azzal, mit cselekszik, de beleszeretett a semmiből előbukkanó férfiba. Létezett tehát kölcsönös vonzalom, szerelem, szoros érzelmi kötődés, akár a 16. századi francia faluban is. A Martin Guerre visszatérése alapján érthetővé válik, milyen nehézségekbe ütközött a koraújkorban egy személy azonosítása. Személyes iratok, igazolványok, és egyéb dokumentumok, fényképek hiányában, jobb híján, a környezet emlékezetére, szóbeli közlésére kellett hagyatkozni az azonosításkor.
A mikrotörténészek, amellett, hogy a hatalmasok helyett marginalizált embereket, de legalábbis hétköznapi figurákat választottak kutatásuk tárgyául, nagy figyelmet fordítottak a periferikus jelenségekre, apró nyomokra, részletekre, mint például egy képaláírás, vagy egy aláhúzott mondat egy szövegben, amelyeket korábban érdektelennek, haszontalan információnak tartottak a kutatók. A mikrotörténetírással kapcsolatban számos kérdés felmerült, az egyik legtöbb szakmai vitát kiváltó a marginalizált csoportok, személyek reprezentativitásának problémája. Erre többen azt a választ adták, hogy lehetetlen megmondani, Menocchio, vagy Martin Guerre viselkedése mennyire volt jellemző – tegyük hozzá, valószínűleg az volt –, de megtörtént, tehát a jelenség létezett, akkor is, ha a gyakoriságról nem lehet nyilatkozni. Erre a helyzetre alkalmazták a kivételes normális fogalmát, ami nagyjából azt jelenti, hogy a különleges mindig jelen van valamilyen formában.
Az utóbbi évtizedek historiográfiai újításaira a legnagyobb hatást kétségkívül az antropológia gyakorolta, hiszen elméleti előfeltevéseinek és módszertani újításainak jó részét a kulturális antropológiától kölcsönözte. Ugyanezt tették a jogtörténetet a társadalomtörténettel vegyíteni szándékozó kutatók. Ahhoz, hogy megérthessük, milyen antropológiai hagyomány jegyében fogalmazták meg kutatási kérdésfeltevéseiket, röviden szólnunk kell arról a vitáról, amely a jogantropológusok körében robbant ki az 1970-es években. Erről bővebben lásd: Comaroff, John – Roberts, Simon, Rules and Processes. The Cultural Logic of Dispute in the African Context. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1981. 5–17; Roberts, Simon, Order and Dispute. An Introduction to Legal Anthropology. New York: Penguin Books, 1979. 11–29; Cerutti, Simona, Normes et pratiques, ou de la légitimité de leur opposition.In Albin Michel, Ed., Les formes de l’experience. Une autre histoire sociale. Paris: Éditions Albin Michel, 1995. 127–149. Élesen szembeállították egymással két jogértelmezést, a „normatív paradigmát” (rule-centered paradigm) és az „eljárás paradigmát” (processual paradigm). Az elsőben gondolkodó antropológusok a konfliktus-kezelést szigorúan kodifikált szabályok alapján, jogi intézmények közreműködésével vizsgálták, és úgy gondolták, hogy kizárólag a felsőbb hatóságok által az emberekre kényszerített törvény és rend határozza meg, mi egy társadalomban a helyes és deviáns viselkedés közötti különbség. 
Ezzel szemben a második irányzat képviselői az egyén döntéseire, jogi kompetenciájára helyezték a hangsúlyt és a konfliktusokat korántsem patologikus tünetként, hanem az egyén céljai elérése érdekében folytatott küzdelme természetes következményeiként értékelték. Számukra tehát a „rend” nem valamilyen előre meghatározott elveket követő struktúra, hanem sokkal inkább a résztvevők által folyamatosan alakított, dinamikusan változó környezet. Az eljárás paradigmában gondolkodó antropológusok túlléptek a szabályok és a jogi intézmények döntő szerepének puszta megkérdőjelezésén. Simon Roberts, John L. Comaroff, Sally Falk Moore, Laura Nader és mások arra a következtetésre jutottak, hogy nemcsak az intézmény-centrikus megközelítéssel szemben kell az egyén jogi kompetenciáját hangsúlyozni, hanem a normák és szabályok kialakítását a társadalmi érintkezésben, a társadalmi viselkedésben kell tetten érni. Másképpen, az egyéni döntések, megnyilvánulások a társadalmi viszonyok, kapcsolatok, és nem a politikai–társadalmi intézmények szabályozó hatalmi mechanizmusainak függvényei. 
Mindez egyben azt is jelenti, hogy a jogantropológusok a jogviták világát nem valamiféle szigorú szabályok rendszerében, azoknak alárendelten fogják fel, hanem formatív környezetnek tekintik, ahol tág tér nyílik az egyéni kezdeményezés, leleményesség és stratégiaépítés előtt. A szemléletváltás jegyében ezek az antropológusok nagyobb figyelmet szentelnek a személyek és csoportok közötti konfliktusoknak, mint általában, sőt azt is mondhatjuk, éppen a konfliktus, és annak rendezése, megoldása a vizsgálat tárgya. Eszerint a társadalmi gyakorlat nem szabályok függvénye, nincs alárendelve semmilyen szabályozó rendszernek, hanem éppen ellenkezőleg, jelentős szerepet játszik a társadalmi viszonyok alakításában. Az új paradigmában a joggyakorlat tanulmányozása új eredményeket hozott, és lehetővé tette, hogy a társadalomtörténetet a társadalmi cselekvés egy eddig kiaknázatlan terepén, a jogtörténetben is hasznosítsák a történészek. 
A jogantropológiai megközelítés egyik legsikeresebb terméke Thomas Kuehn esszégyűjteménye. Az amerikai történész azt az ambiciózus célt tűzte maga elé, hogy megírja a reneszánsz Itália történeti antropológiáját, legalábbis megteszi az első lépéseket efelé.	 Kuehn, Thomas, Law, family and women: toward a legal anthropology of Renaissance Italy. Chicago: Chicago University Press, 1991. Úgy véli, hogy a törvényekkel és jogszabályokkal ellentétben, amelyek koherens, szigorú logikára épülő strukturalista rendszerben próbálják behatárolni az egyén mozgásterét, a joggyakorlat egészen más képet mutat. Az emberek kezében a jog, vagy inkább a jogszabályok, törvények harci eszközökké válnak, s ez nemcsak a bíróság előtt megjelenő polgárokra, de a különböző posztokat betöltő jogi képviselőkre is érvényes megállapítás. Ugyanakkor, ahogy a biográfusoknak is számot kell vetniük az életút inherens töredezettségével, kaotikusságával, a joggyakorlatra is igaz, hogy számos irracionális, ellentmondásos mozzanat érhető benne tetten. Ennek megfelelően Kuehn pontosan meghatározza saját felfogását és helyzetét. Nem strukturalista, hanem a legjobb értelemben vett posztstrukturalista történelmet ír, ami érzékenyen reagál az egykor élt szereplők racionális viselkedésére csakúgy, mint érthetetlennek, logikátlannak tűnő választásaira.
Publikált és publikálatlan bírósági akták, privát levelek, naplók és egyéb források felhasználásával bizonyítja, hogy a reneszánsz kor firenzei polgárai jól ismerték a folytonosan változó jogi statútumokat, a jog az életük része volt. A quattrocento Firenzéjében a jogrendszer koherens és képlékeny, ezért óriási teret hagyott az egyéni kreativitásnak, továbbá a formális eljárások mellett a konfliktuskezelés egyéb módozatainak. Kuehn tehát kettős feladatra vállalkozott. Egyrészt megpróbálta megérteni, hogyan szolgálta a kifinomult és komplex jogi apparátus a perlekedők érdekeit. Másrészt választ akart kapni arra a kérdésre, hogyan élt egymás mellett a formális jog és a konfliktuskezelés olyan egyéb mechanizmusai, mint például a döntőbíráskodás és az erőszak.	 Lásd uo. 11. A természetéből fakadóan kaotikus jogi aréna az egyén számára a lehetőségek széles skáláját nyitotta meg, amelyben kimódolhatta, hogyan tudja céljait és érdekeit a legoptimálisabban érvényesíteni a közösség más, vele versenyben lévő tagjaival szemben.
Kuehn felfogásában a jog és a társadalom egymással szoros kapcsolatban álló rendszerek. Ezt a megközelítést azzal a törekvéssel társítja, hogy a lehető legnagyobb mértékben bevonja a vizsgálatba az alternatív jogszokásokat. Mindez egyes társadalmi csoportok, különösen a nők jogi helyzetének és cselekvőképességének egészen új értelmezéséhez vezet. A nőknek szentelt fejezetben elismeri ugyan, hogy mozgásszabadságukat csorbították a kor elnyomó és alapvetően patriachális szabályai, ugyanakkor bebizonyítja, hogy a formális jog és a gyakorlat sokszor kerültek ellentétbe egymással olyan ügyek kapcsán, mint például az örökösödés.	 Lásd uo. Cum Consensu Mundualdi: Legal Guradship of Women in Quattrocento Florence. 21 –237.  
Simona Cerutti a 17–18. századi Torinóban működő sajátos igazságszolgáltatási fórum, a sommás, azaz szóbeliségre épülő, leegyszerűsített eljárással élő bíróság funkcióját és az azt igénybe vevő pereskedők társadalmi helyzetét vizsgálja.	 Cerutti, Simona, Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una sicieta di ancien régime (Torino, XVIII siecolo). Milano: Gian Giacomo Feltrinelli, 2003.  Arra a következtetésre jut, hogy ez a minden professzionális jogi személyt és módszert kirekesztő intézmény kiválóan megfért a „hivatalos” igazságszolgáltatás mellett, másrészt pedig teljesen más jogfilozófiai elvek alapján ítélkezett, mint a városi bíróság. Laura Gowing a 17. századi londoniak jogéletének szentelt munkájában megpróbálta rekonstruálni azokat a komplex motivációkat és körülményeket, amelyek arra ösztönözték az embereket, hogy a bírósághoz forduljanak vitás ügyeik elrendezése céljából. Elemzésének egyik legfontosabb tanulsága, hogy a reneszánsz firenzei társadalomhoz hasonlóan a 17. századi Londonban is léteztek olyan jogi kiskapuk, amelyek a nők számára is biztosították az érdekérvényesítés lehetőségét.	 Gowing, Laura, Domestic Dangers: Women, Words, and Sex in Early Modern London. Oxford: Oxford University Press, 1996.
Én magam 19. századi kálvinista debreceni cívis házastársak összecsapásait, olykor késhegyig menő vitáit, válását dolgoztam fel.	 Mátay Mónika: Törvényszéki játszmák: válás Debrecenben (1793–1848). Debrecen: Csokonai, 2005. A cívisek is sűrűn fordultak a törvényszékhez, a 19. század harmincas éveitől valóságos forradalom zajlott a formális jogi eljárásokban. Az asszonyok nagyon aktívaknak bizonyultak a jogi érdekérvényesítésben, jól eligazodtak a bírósági ügyekben, s nemcsak akkor, ha a férjüktől akartak szabadulni. Örökösödési, hagyatéki ügyekben, adósság behajtásakor, vagy ha becsmérelték, rágalmazták őket, szintén határozottan és harciasan léptek fel. Emellett magabiztosságukat jól mutatja, hogy a férfiakhoz hasonló arányban indítottak peres eljárást, s ami a bírósági ügyek kimenetelét illeti, sikeresebbek voltak az erősebbik nem képviselőinél. A nők a munkából is kivették a részüket, így sokan közülük önálló jövedelemre tettek szert, s pénzkeresőkként képesek voltak az önálló, független életvitelre.      
A joggyakorlatot elemző történészek egy csoportja az antropológiai vita során felmerült szempontokat saját forrásaira, saját vizsgálati területére alkalmazta. Ennek köszönhetően a koraújkori Európa jogi térképe ma már sokkal színesebb, mint néhány évtizeddel ezelőtt, bár a források túlnyomó többsége mind a mai napig kiaknázatlan. A jogantropológia módszereit alkalmazó kutatók megkérdőjelezik a klasszikus funkcionalista modell érvényességét, amely szerint a jogi normák és a társadalmi viselkedés közötti kapcsolat egyirányú, felülről lefelé hat, azaz alapvetően a norma (a bíróság jogértelmezése) határozza meg a cselekvést. Az ebben gondolkodó történészek úgy képzelték, hogy a jog alapvetően meghatározta az emberek életét, és eleve elvetették a jogalkotók és a társadalmi aktorok kevésbé hierarchikus, kölcsönösségre épülő kapcsolatának lehetőségét. A jog antropológiai értelmezésének köszönhetően ezt a leszűkítő jogfelfogást felváltotta egy jóval rugalmasabb és komplexebb szemlélet, amelyben a társadalomtörténészek nagyobb teret engednek az egyén jogi kompetenciájának.
	Az antropológia felé forduló történész az egyént, az egyéni, esetleg csoportos viselkedést, mentalitást, gondolkodást teszi meg vizsgálata tárgyául. Az elmúlt években felbukkant egy új történetíró irányzat, amely homlokegyenest másképp jár el, a kicsi helyett, a jelentéktelen, mindennapi ügyek rekonstrukciója helyett hangsúlyosan a legnagyobb kérdésekre összpontosít, a történeti elemzést – térben és időben – a lehető legnagyobb mértékben kitágítja. A „Big History” irányzat képviselői a kozmosz narratíváját mondják el, melyben az emberiség története fontos, de rövid epizód csupán. A Nagy Történelem a 14 millió évvel ezelőtti ősrobbanással kezdődik; a vizsgálódás tárgya, hogyan illeszkedett az ember a természet világába, azaz a természet és az ember történelmét közös keretben, egységben kell kezelni. Az irányzat megalapítója David Christian, aki az 1980-as években használta először a kifejezést. A témában lásd: Spier, Fred, Big History and the Fuure of Humanity. Oxford: Wiley Blackwell, 2010., Stokes Brown, Cynthia, Big History. From the Big Bang to the Present. New York, London: The New Press, 2007., Harari, Yuval Noah: Sapiens. Az emberiség rövid története. Budapest: Animus, 2015.  A kronológia nem az írásos források ötezer évvel ezelőtti felbukkanásával kezdődik, hanem az univerzum létrejöttével, ami a felfogás követői szerint az emberiség történelmének előzménye, minden, ami a homo sapiens-szel történt, csak az előtörténet fényében nyer értelmet.
	A Big History kitágítja az interdiszciplináris fogalmát, a társadalomtudományok helyett elsősorban a természettudományokhoz, asztronómiához, fizikához, kémiához, evolucionalista biológiához, klimatológiához fordul adatokért. A természet történetébe ágyazottan az emberi történet nagy fordulópontjait kutatja, amelyek közül az első legjelentősebb a kognitív forradalom, az a képességünk, hogy a bennünket körülvevő fizikai valóságon kívüli realitásokat, imaginárius világokat teremtsünk. Emellett a letelepedés, azaz a mezőgazdasági forradalom, a technikai fejlődés minőségi változásai, az ipari forradalmak, illetve a civilizáció és a modernitás kitüntetett állomásai képezik a vizsgálódás tárgyát. A kérdés, hogy miért került sor ezekre a változásokra, és milyen hatást gyakoroltak az emberre.
	Az elmúlt ötven év korábban elképzelhetetlen tematikus gazdagságot, módszertani sokszínűséget, sokoldalú forráshasználatot hozott a történészek számára, arról nem is beszélve, hogy az utóbbi időben a társadalomtudományok mellett a természettudományok eredményei is felhasználhatóakká váltak a számukra. A digitális adatbázisok, amelyek egy része elérhető az interneten keresztül újabb lehetőségeket nyitott a kutatás előtt. Azt is mondhatnánk, hogy az évtizedekben a múltban felfedezték a jelen komplexitását függetlenül attól, hogy a múlt ugyanúgy konstrukció, ugyanolyan kevéssé valóságos, mint a jövő. 
          



